
Tygodnik
Krótkofalowca 038Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową 
organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi 
formami łączności radiowej i wykorzystaniem ich dla 
rozwoju własnego i dobra społecznego.

PZK dba o rozwój służby radioamatorskiej i radioama-
torskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem 
osób zainteresowanych technikami radiowymi wobec 
instytucji państwowych i organizacji społecznych, 
krajowych i zagranicznych.
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SZKOLENIE W INOWROCŁAWIU
SP EmCom Kujawy przeprowadził szkolenie  
dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta

SN145BRAIL
Stacja okolicznościowa  
nadaje z Bydgoszczy
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SILENT KEYS
W tym tygodniu Tygodnik jest, a jakoby 

go nie było.

Mam nadzieję, że nam to wybaczycie 

i zrozumiecie, że są takie tygodnie, w któ-

rych zwyciężają inne sprawy. Tegorocz-

na wyprawa na cmentarze była szczególna. Odwiedziłem 

groby Kolegów, których klucze umilkły na zawsze. 

Była to okazja do wspomnienia tych, z którymi przegada-

liśmy mnóstwo czasu na niezwykle ważne techniczne te-

maty… Tych, z którymi przy piwie budowaliśmy wirtualne 

wizje niezwykłych anten, transceiverów, wzmacniaczy. 

Z którymi szykowaliśmy się do zawodów – a potem nagle 

okazywało się, że kogoś na tych zawodach brakuje… I zo-

stawała pustka – znak, imię, ex QTH…

Często znajomość nie kończyła się tylko na łączącej nas 

pasji. Nić sympatii, której zaczątkiem było krótkofalarstwo 

rozrastała się w solidną linę na końcu której była rodzina, 

dzieci, wspólne grille imprezy i gadanie o wszystkim – a nie 

tylko o najnowszych DX-ach na liście „to do”.

Odeszli, ale cały czas są obecni w naszej pamięci. 

Ale są takie szczególne noce, w które możecie przełączyć 

radio na kompletnie zamknięte któreś z górnych pasm. 

Wsłuchajcie się intensywnie, bo może na granicy szumu 

eteru usłyszycie nagle znajomy znak, którego mieliście już 

nigdy na pasmach nie spotkać. 

Cóż z tego, że nie odpowie… Ważne, że pozostaje w naszej 

pamięci. 

Maciek SP9MRN

Niezwykle piękne fotografie Cmentarza Centralnego w Gliwicach wykonane przez Marcina Komara Baranowskiego  

ex SP9APE – Mosquidron – dziękujemy https://www.facebook.com/mosquidron/

https://www.facebook.com/mosquidron/


Tygodnik Krótkofalowca 3 listopada 2017 nr 038 | 03

W piątek, 20 października, na zaproszenie Biura Ochro-

ny Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw 

Wojskowych, SP EmCom Kujawy przeprowadził dla miej-

skich jednostek organizacyjnych szkolenie z zakresu orga-

nizacji zapasowej łączności radiowej. Na szkolenie przy-

byli przedstawiciele m.in.: Przedsiębiorstwa Wodociągów 

i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej, Zakładu Energetyki Cieplnej, Miejskie-

go Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, Ośrodka Spor-

tu i Rekreacji, Kujawskiego Centrum Kultury oraz szkół 

i przedszkoli. 

Ze względu na umowę zawartą pomiędzy Prezydentem 

Inowrocławia a PZK, SP EmCom Kujawy w sytuacjach 

kryzysowych organizuje zapasową łączność radiową na 

potrzeby Urzędu Miasta. Zapasowa łączność jest organi-

zowana nie tylko z Wojewódzkim Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, ale także z jednostkami podległymi miastu.  

Jednostki te pełnią kluczową rolę w organizacji i przepro-

wadzaniu działań związanych z przeciwdziałaniem i likwi-

dacją szkód. 

Osoby odpowiedzialne za sprawy kryzysowe w swoich 

zakładach pracy zostały zapoznane z podstawowymi in-

formacjami dotyczącymi funkcjonowania Sieci Łączno-

ści Kryzysowej SP EmCom Kujawy, jak i jej współpracy 

z Urzędem Miasta Inowrocławia. Przedstawione zostały 

mechanizmy organizacji zapasowej łączności radiowej po-

między urzędami oraz urzędem miasta, a wcześniej wspo-

mnianymi jednostkami. 

SP EMCOM KUJAWY NA SZKOLENIU 

Przez zainteresowanie tematem i chęć podjęcia współ-

pracy miejskich jednostek organizacyjnych, SP EmCom 

Kujawy dopisze do harmonogramu działań, ćwiczenia 

z zakresu organizacji zapasowej łączności radiowej pomię-

dzy stanowiskiem kierowania Prezydenta Miasta Inowro-

cławia, a jednostkami biorącymi udział w symulowanym 

zagrożeniu.

Najbardziej cieszy nas pogłębiająca się świadomość miesz-

kańców Kujaw dotycząca zapewnienia łączności kryzyso-

wej organizowanej przez krótkofalowców. Słyszymy coraz 

więcej słów uznania dla tej amatorskiej, ale w profesjo-

nalnym stylu wykonywanej służby, co potwierdza fakt, iż 

nasze kolejne inicjatywy popierane i wspierane są przez 

administrację samorządową Miasta Inowrocławia.

tekst i zdjęcie: Koordynator Sieci  
Wojtek SQ2WSZ

K lub SP2PBY informuje, że począwszy od 1 listopada 

2017 r., przez najbliższy miesiąc będzie aktywny znak 

okolicznościowy SN145BRAIL.

Praca stacji ma upamiętnić 145 rocznicę istnienia Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Sła-

bo Widzących w Bydgoszczy, zlokalizowanego się przy 

ul.  Reja. Zaangażowanie się naszego Klubu w tę akcję, 

SN145BRAIL W ETERZE
wynika z tego, że w ośrodku tym, stworzyliśmy sekcję 

dziecięco-młodzieżową, prowadzimy zajęcia i szkolenia 

dla przyszłych adeptów krótkofalarstwa. Z ośrodka przy 

ul.  Reja stacja SN145BRAIL będzie pracowała w paśmie 

80 m – SSB i 2 m – FM. Operatorami będą chłopcy biorący 

udział w szkoleniu.

Roman SP2DDX
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Tym razem wzmacniacze a dokładniej kity wzmacniaczy 

mocy pochodzące z Państwa Środka.

Jak przeglądniecie sobie aliexpress, ebay czy dowolny inny 

portal masowo handlujący chińskimi produktami to mo-

żecie natrafić na sporą liczbę zestawów do zmontowania 

wzmacniacza mocy.

Najstarszym i najpopularniejszym wzmacniaczem jest kit 

o teoretycznej mocy 45W.

MEJD IN CZAJNA

https://pl.aliexpress.com/item/45W-SSB-AM-Linear-Power-Amplificateur-CW-FM-Power-Amplifier-HF-Radio-Tran-

sceiver-Shortwave-DIY-Kit/32740019148.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.77dab6a7zR6hVo&isOrigTitle=true

Wyniki pomiarów (?) podane przez sprzedawcę

3.500 MHz 54 W 7.050 MHz 56 W 10.000 MHz 57 W 14.270 MHz 55 W

21.400 MHz 41 W 24.000 MHz 37 W 28.100 MHz 25 W 29.600 MHz 20 W 

Ten zestaw udało mi się znaleźć za ok 14 dolarów wraz z przesyłką.

Trzeba oczywiście pamiętać, 

że wzmacniacz wymaga fil-

trów dolnoprzepustowych 

i radiatora, który do zestawu 

nie jest dołączony.

https://pl.aliexpress.com/item/45W-SSB-AM-Linear-Power-Amplificateur-CW-FM-Power-Amplifier-HF-Radio-Transceiver-Shortwave-DIY-Kit/32740019148.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.77dab6a7zR6hVo&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/45W-SSB-AM-Linear-Power-Amplificateur-CW-FM-Power-Amplifier-HF-Radio-Transceiver-Shortwave-DIY-Kit/32740019148.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.77dab6a7zR6hVo&isOrigTitle=true
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Czterdziestopięciowatowa wersja występuje również w wariantach z filtrami dolnoprzepustowymi – jednopasmowy 

https://pl.aliexpress.com/item/New-45W-SSB-linear-Power-Amplifier-Kits-With-low-pass-filter-for-transceiver-Radio-

-HF-FM/32574683152.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.11d4dba3pWtXaU&isOrigTitle=true (ok 20$) 

i dwupasmowy https://pl.aliexpress.com/item/7M-14M-DIY-KITS-100W-linear-power-amplifier-for-transceiver-HF-ra-

dio/32705588908.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.14ba097838xRCU&isOrigTitle=true (ok 50$).  

Dla zwolenników większych mocy są zestawy wzmacniaczy 70W https://pl.aliexpress.com/item/DIY-kits-70W-SSB-line-

ar-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-FT-817-KX3/32816517645.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1ae26d4dcYXR-

MN&isOrigTitle=true za około 20$,

oraz 180W https://pl.aliexpress.com/item/180W-Linear-Power-Amplifier-amp-Kits-For-Transceiver-Intercom-Radio-HF-

-FM-Ham/32665644747.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.73cedd67rlBWhr&isOrigTitle=true kosztujący ok 40$

https://pl.aliexpress.com/item/New-45W-SSB-linear-Power-Amplifier-Kits-With-low-pass-filter-for-transceiver-Radio-HF-FM/32574683152.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.11d4dba3pWtXaU&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/New-45W-SSB-linear-Power-Amplifier-Kits-With-low-pass-filter-for-transceiver-Radio-HF-FM/32574683152.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.11d4dba3pWtXaU&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/7M-14M-DIY-KITS-100W-linear-power-amplifier-for-transceiver-HF-radio/32705588908.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.14ba097838xRCU&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/7M-14M-DIY-KITS-100W-linear-power-amplifier-for-transceiver-HF-radio/32705588908.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.14ba097838xRCU&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/DIY-kits-70W-SSB-linear-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-FT-817-KX3/32816517645.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1ae26d4dcYXRMN&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/DIY-kits-70W-SSB-linear-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-FT-817-KX3/32816517645.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1ae26d4dcYXRMN&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/DIY-kits-70W-SSB-linear-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-FT-817-KX3/32816517645.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.1ae26d4dcYXRMN&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/180W-Linear-Power-Amplifier-amp-Kits-For-Transceiver-Intercom-Radio-HF-FM-Ham/32665644747.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.73cedd67rlBWhr&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/180W-Linear-Power-Amplifier-amp-Kits-For-Transceiver-Intercom-Radio-HF-FM-Ham/32665644747.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.73cedd67rlBWhr&isOrigTitle=true
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TNX
Tygodnik Krótkofalowca jest elektronicznym informatorem Polskiego 
Związku Krótkofalowców.

Materiały do TK powinny być przesłane nie później niż do wtorku, godz. 
15:00. Prosimy je nadsyłać jednocześnie na adresy: sp2jmr@pzk.org.pl, 
tk-redakcja@pzk.org.pl. W przypadku przesłania później mogą znaleźć się 
w następnym numerze, czyli za tydzień.

Zaproszenia do udziału w zawodach muszą zwierać najważniejsze informa-
cje o nich. Krótką ich historię, informacje o liczbie uczestników w poprzed-
nich edycjach, informacje o sponsorach i o nagrodach oraz działający link do 
aktualnego regulaminu zawodów.

Teksty wymagające autoryzacji przed publikacją powinny być dostarczone 
przynajmniej 24 godziny wcześniej, czyli do poniedziałku, godz. 15:00. Pli-
ki tekstowe powinny być przesyłane w formacie .doc lub .docx. (Proszę nie 
nadawać stylów, nie umieszczać zdjęć i grafik).

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
tekstów. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń i reklam. 

Zastrzega sobie prawo do niepublikowania reklam, które mogą być kontro-
wersyjne lub naruszać prawa osób trzecich, w tym czytelników.

Dostarczane do publikacji zdjęcia muszą mieć opisy oraz informację doty-
czącą praw autorskich. Zdjęcia niepodpisane będą publikowane bez infor-
macji o autorze, a fakt ich dostarczenia do redakcji jest równoznaczny ze 
zgodą na publikację. W przypadku wizerunku osób małoletnich wymagana 
jest zgoda opiekunów prawnych. Materiał fotograficzny należy dostarczać 
w postaci plików graficznych niezależnych od opisu tekstowego (osobne pli-
ki). Nazwa zdjęcia ma być pierwszym słowem tytułu tekstu z kolejną cyfrą.

Autor przekazując swój materiał do publikacji przenosi na Polski Związek 
Krótkofalowców (zwanego dalej Wydawcą) prawa autorskie do publikacji 
utworu w formie pisanej oraz jego rozpowszechniania za pomocą innych 
mediów, np. takich jak poczta elektroniczna i Internet. Tekstów nadesłanych 
nie zwracamy. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowa-
niem.

Okładka: Marcin Komar Baranowski ex SP9APE – Mosquidron

Redakcja Tygodnika Krótkofalowca dziękuje za przesłaną korespondencję  
oraz materiały wszystkim autorom tekstów oraz grafik.

Nie można zapomnieć również o wzmacniaczu na nieznanym tranzystorze, prawdopodobnie podwójnym LDMOSie, który 

jest reklamowany jako wzmacniacz do FT-817 mający mieć ok 100W output. Kto wie jak jest w rzeczywistości… Kosztuje 

poniżej 40$. https://pl.aliexpress.com/item/2017-MINIPA-DIY-KITS-100W-SSB-linear-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-

-FT-817-KX3-heastink/32822168069.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.317dc775NcaU9K&isOrigTitle=true

Może ktoś z Was zbudował jeden z tych kitów i może się podzielić wrażeniami, efektami, pomiarami lub zdjęciami. Może 

warto zastanowić się, czy za te pieniądze któryś z nich nie nadaje się na tanie uzupełnienie transceivera QRP.

Czekamy na Wasze listy

Maciek SP9MRN

http://sp8bwr.com/kfretro.php
mailto:tk-redakcja%40pzk.org.pl?subject=
https://pl.aliexpress.com/item/2017-MINIPA-DIY-KITS-100W-SSB-linear-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-FT-817-KX3-heastink/32822168069.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.317dc775NcaU9K&isOrigTitle=true
https://pl.aliexpress.com/item/2017-MINIPA-DIY-KITS-100W-SSB-linear-HF-Power-Amplifier-For-YAESU-FT-817-KX3-heastink/32822168069.html?spm=a2g17.10010108.1000016.1.317dc775NcaU9K&isOrigTitle=true
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W zeszłym tygodniu miały miejsce dwa ciekawe wy-

darzenia ARISS. W dniu 26 października br. miała 

miejsce łączność astronauty ze stacją naziemną w szkole 

w Irlandii i dodatkowo z tego miejsca telemost do szkoły 

w Rumunii. Mentorem rumuńskiego zespołu był Armand 

SP3QFE. Łączność ta zakończyła się powodzeniem dla obu 

szkół, jednak przypomnijmy, że wcześniejsze tego typu po-

łączenie (Irlandia, Szwecja) nie zakończyło się pełnym suk-

cesem – problem był na linii połączenia przez telemost.

Kolejne ciekawe wydarzenie miało miejsce w ostatnią so-

botę. Jak informowaliśmy zaplanowano wówczas łączność 

astronauty Paolo Nespoli z dwoma szkołami we Włoszech. 

Każda ze szkół posiadała własną stację naziemną do łącz-

ności głosowej z ISS w paśmie 2m. Dodatkowo zaplano-

wana była transmisja wideo z ISS, z wykorzystaniem stacji 

naziemnych HAMTV w Europie. Łączność głosowa rozpo-

częła się bez problemów w zaplanowanym czasie. Stacje 

„To jest niesamowite - zajmować się naukę i prowadzić 

badania naukowe. Jest to prawdopodobnie naj-

ważniejsze zadanie do wykonania na pokładzie Międzynaro-

dowej Stacji Kosmicznej (ISS). Również jednym z zadań, które 

astronauci wykonują na pokładzie ISS, jest interakcja z opinią 

publiczną. Jest to realizowane przez media społecznościowe 

i inne środki przekazu, a także poprzez wykorzystanie do tego 

celu krótkofalarstwa i sprzętu radioamatorskiego, jaki jest obec-

ny dzięki ARISS na pokładzie stacji kosmicznej. Sprzęt krótkofa-

larski pozawala na przekaz głosu jak również wizji. Jest to dla 

astronautów niesamowita możliwość, która pozwala rozmawiać 

o przestrzeni kosmicznej. Pozwala mówić o nauce, badaniach 

naukowych oraz opowiadać o technologii i o tym co astronauci 

robią w kosmosie na pokładzie stacji kosmicznej. Jednakże in-

nym również bardzo ważnym celem astronautów jest inspiro-

wanie dorosłych i młode pokolenia do myślenia, studiowania 

i uczenia się matematyki oraz innych dziedzin nauki, które lu-

bią. Ponadto ludzkość powinna zrozumieć, że należy pracować 

naziemne HAMTV również nawiązały link radiowy, jednak 

z ISS nie był nadawany obraz. Pod koniec połączenia astro-

nauta zaproponował kontynuowanie łączności podczas 

następnego przelotu ISS nad Europą. Po około 90minutach 

znów w paśmie 2m było słychać astronautę, tym razem 

nawet widać. Sygnał z ISS przekazywały stacje IK1SLD 

i SP3QFE: https://youtu.be/D1ze07-sfyU. Pod koniec 

przelotu astronauta zaproponował, by znów kontynuować 

za około półtorej godziny. Tak też się stało, z tym że prze-

kaz wideo mogła odbierać już tylko jedna stacja - IK1SLD:  

https://youtu.be/bgSPvYC_j-U, ponieważ ten przelot był 

już poza zasięgiem stacji z Polski.

W najbliższym czasie będą szkolne łączności ARISS w tym 

dla szkół z Europy, jednak nie będą one u nas słyszalne, gdyż 

szkoły europejskie będą korzystać z telemostu z innym 

kontynentem.

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK, Charlie AJ9N

w grupie, tak jak astronauci na pokładzie ISS, gdyż wówczas 

możemy dokonać dużo więcej, o wiele wspanialszych rzeczy, niż 

gdy pracujemy indywidualnie.” Taki mniej więcej przekaz był 

skierowany z pokładu ISS przez astronautę Paolo Nespoli, 

do prawie stu uczestników 7. Ogólnopolskiej Konferencji 

Uczestników i Sympatyków ARISS w Polsce, zgromadzo-

nych w auli Zespołu Szkół Technicznych w Ostrowie Wiel-

kopolskim. Transmisja z ISS miała miejsce w dniu konferen-

cji, czyli 14 października 2017 r. i była odbierana na Ziemi 

przez stację IK1SLD, która na żywo przekazywała przekaz 

do Polski.

Wideo wiadomość z udziałem astronauty Paolo Nespoli, jest 

zawarta w filmowym w podsumowaniu konferencji pod ad-

resem: https://www.youtube.com/watch?v=C7FPNfvKkXI

Armand SP3QFE, Sławek SQ3OOK 

ARISS – INFO Z ORBITY

O KRÓTKOFALARSTWIE Z ORBITY

(Pisownia oryginalna)

(Pisownia oryginalna)

https://youtu.be/D1ze07-sfyU
https://youtu.be/bgSPvYC_j-U
https://www.youtube.com/watch?v=C7FPNfvKkXI
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Celem naszej aktywności radiowej będzie upamiętnienie nie-

żyjących już krótkofalowców regionu łódzkiego którzy swoją 

postawą , osiągnięciami bądź pracą społeczną przyczynili się do 

rozwoju krótkofalarstwa w Łodzi . Przybliżmy troszkę te osoby:

1. SP7HX - Roman Iżykowski . Współzałożyciel SP DX Clu-

bu, QSL manager, aktywny telegrafista.

2. SP7LW - Jan Zimowski. Dyrektor techniczny PR w Ło-

dzi, twórca wielu artykułów technicznych w biuletynach 

krótkofalarskich.

3. SP7LA - Antoni Zębik. Wspaniały konstruktor, twórca ra-

diostacji powstańczej Błyskawica.

4. SP7LB - Zdzisław Bieńkowski. Podczas okupacji przeka-

zywał nasłuchy Radia Londyn dla polskiego podziemia w 

Łodzi. Po wojnie organizował Klub Krótkofalarski przy 

Politechnice Łódzkiej, był Prezesem ZO PZK w Łodzi. 

Później SP6LB.

5. SP7EX - Jerzy Pająk. Inżynier, projektant nie tylko w w 

Łódzkich Zakładach Radiowych Fonica. Wspaniały kole-

ga służący zawsze chętnie poradą techniczną.

6. SP7HB - Sławomir Braun. Telegrafista-instruktor, QSL 

manager OT 15.

7. SP7JX - Andrzej Włodarczyk. Współtwórca klubu SP-

7KAN, uczestnik wielu zawodów Polny Dzień. Zapalony 

UKF-owiec. Później SP1JX.

MEMORY DAY OT 15 8. SP7ASQ - Janusz Łażewski. Konstruktor, producent wielu 

anten, urządzeń i zasilaczy. Później SP7Q.

9. SP7CKF - Ryszard Muszalski. Telegrafista, łowca dyplo-

mów krótkofalarskich, QSL manager okręgu 7, sekretarz 

ZOW PZK, członek GKR.

10. SP7DTP - Zygmunt Stachurski. Telegrafista z ORP Bły-

skawica. Łowca dyplomów. Radiotelegrafista w Lot póź-

niej kierownik lotów na Okęciu i na lotnisku Lublinek.

11. SP7NJX - Andrzej Pająk. Wspaniały kolega, dobry infor-

matyk, świetny telegrafista, uczestnik wielu zawodów 

KF i UKF, członek zespołu SN0HQ.

W dniach 10 – 12 listopada usłyszymy na pasmach KF i UKF 

stosowne znaki okolicznościowe z prefiksem HF: HF7HX, 

HF7LW, HF7LA, HF7LB, HF7EX, HF7HB, HF7JX, HF7ASQ, 

HF7CKF, HF7DTP, HF7NJX. Pod w/w znakami pracować 

będą koledzy: Grzegorz SP7VCA, Czesław SP7XK, Czesław 

SP7CKG, Przemek SP7VC, Krzysztof SQ7NNM, Mariusz 

SQ7EWZ, Marian SP7IIX, Sławek SQ7OVT, Jarek SP7JC, 

Romek SP7AWG, Zbyszek SP7MTU, Bohdan SQ7X.

Zapraszamy do przeprowadzenia z nami łączności. Oko-

licznościowa karta QSL będzie wysłana automatycznie do 

członków PZK poprzez biuro QSL.  QSL Via SP7VC. Do 

usłyszenia na pasmach

Przemek Gołembowski SP7VC — Prezes OT 15
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Z ogromnym smutkiem informuję,  
że 27 października 2017, w wieku 48 lat  

odszedł z naszych szeregów  
Ś. P. Dariusz Bauke SP9OZA.

 Będzie nam Go brakowało. 

SP9OZA s.k.

Tadeusz

SP9HQJ


	Tygodnik Krótkofalowca 038
	Silent Keys
	SP EmCom Kujawy na szkoleniu 
	SN145BRAIL w eterze
	MEJD IN CZAJNA
	Stopka redakcyjna
	s.k.


	Next 1: 
	Strona 1: Off
	Strona 31: Off
	Strona 52: Off
	Strona 73: Off
	Strona 94: Off

	Button 72: 
	Button 73: 
	Prev: 
	Strona 2: Off
	Strona 41: Off
	Strona 62: Off
	Strona 83: Off

	Next: 
	Strona 2: Off
	Strona 41: Off
	Strona 62: Off
	Strona 83: Off

	Prev 1: 
	Strona 3: Off
	Strona 51: Off
	Strona 72: Off
	Strona 93: Off



